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Interpellation av Marit Strand Pettersen (V) om en rökfri kollektivtrafik
Idag är det självklart att allmänna platser ska vara tillgängliga för alla. För att ha tillgång till
offentlig service och alla andra samhällsfunktioner behöver vi passera entréer och andra
knutpunkter. Busshållplatser och tågperronger är några exempel på sådana platser. Väldigt
många människor i vårt stora län använder bussar, pendeltåg och tunnelbanor på daglig basis.
Idag finns rökförbud i busskurer. Alliansen vill nu utvidga rökförbudet till att även innefatta
tunnelbaneperronger men anser att detta ska ske successivt för att inte orsaka onödiga
kostnader. Pendeltågsstationer nämns inte. Rökförbudet är vidare dåligt uppmärkt i
busskurerna, antingen med en liten notis som är svår att se bland all annan information, eller
ingen uppmärkning alls.
Ett utökat rökförbud skulle göra kollektivtrafiken mer tillgänglig och attraktiv. Största
anledning till rökförbud är en ambition att förhindra passiv rökning som vi vet orsakar ca 80
000 människors död årligen. Rökförbud är också positivt för allergiker som begränsas i sin
vardag av röken. Rökförbud är slutligen viktigt av säkerhetsskäl; det finns alltid en förhöjd
brandrisk vid rökning. Ytterligare en orsak till att införa rökförbud är att inte inspirera barn
och ungdomar till att röka genom ett normaliseringsbeteende av rökande vuxna.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt personallandstingsrådet
Kristoffer Tamsons (M):
1. När rökförbudet infördes på krogar och restauranter var det möjligt att göra det över
dagen i hela Sverige. Varför kan det inte införas i kollektivtrafiken i länet på en gång?
Vilka onödiga kostnader menar Alliansen att detta skulle medföra?
2. Varför är inte pendeltågstationerna inräknade i rökförbudet?
3. Kan alliansen tänka sig att lansera rökförbudet med en reklamkampanj för att
synliggöra detta för allmänheten och finns det en strategi för att göra den befintliga
märkning större och tydligare?
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